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گرينويچ

مورچه سرطان را بو می کشد

پاريس: فقط چند دقيقه برای آموزش مورچه ها الزم 
است تا اين حشرات بتوانند مواد سرطانی خاص را در 
انسان تشــخيص دهند. تحقيقات گروهی از دانشگاه 
سوربن حکايت از نتايجی اميدواركننده  در تشخيص 
بيماری ها توسط اين حشــرات دارد. مجله تخصصی 
»آی  ساينس« در اين باره می نويسد: »مورچه ها ظاهرا 
نه فقط می توانند سلول های سرطانی را براساس بوی 
آنها تشــخيص دهند كه حتی قادرند انواع سرطان را 
هم از يکديگر تميز دهند.« جای تعجب نيســت كه 
مورچه ها در تشــخيص رايحه های متفاوت استادند. 
برای پی بردن به اين نکته كه اين اندام های حســاس 
حسی در مورچه ها تا چه حد می توانند برای تشخيص 
سرطان مناسب باشند و اينکه آيا می توان مورچه ها را 
به همکاری تشــويق كرد يا نه، گروه تحقيقاتی پيکره 
نمونه های متفاوتی شــامل ســلول های سرطانی و 
سلول های سالم تهيه كرد. سپس به حشرات آموزش 
داده شد تا با كمک محلول قندی به مقصد سلول های 
ســرطانی بشــتابند. در نهايت آنها در تشخيص انواع 

سرطان موفق بودند.

روی پیشخوان غم 
روز_نامه_نگاری

بازگشت لوح فشرده

کالیفرنیا : براساس اعالم چند شركت فعال در صنعت موسيقی 
ميزان فروش سی دی در سال2021 بيش از 21درصد افزايش 
يافت. از سال2004 ميالدی به واسطه توسعه وب سايت های 
فروش و دانلود موســيقی و فيلم، تقاضا برای خريد سی دی به 
شدت كاهش پيدا كرد و حاال پس از 17ســال دوباره فروش 
لوح های فشرده در سراسر جهان افزايش يافته است. به گزارش 
آنا، در دوران شيوع بيماری كرونا با وجود محدوديت های بسيار 
هنرمندان بار ديگــر تصميم گرفتند از ســی دی برای عرضه 
توليدات خود اســتفاده كنند. البته ميزان افزايش گفته شده 
مربوط به بازار آمريکاست. برخی از شــركت های صاحب نام 
در حوزه موســيقی افزايــش 61درصدی فروش ســی دی را 
در ســال2021 تجربه كرده و از اين طريق به درآمد بيش از 
يک ميليارد دالر رسيدند. با بيشتر شــدن ميزان تقاضا برای 
موسيقی و فيلم عرضه شده با سی دی، شمار مراجعه كاربر ها 
به وب ســايت های دانلود كاهش پيدا كرده است. كارشناسان 
فناوری بر اين باورند كه با ادامه چنين روندی ممکن اســت از 
سال های آينده پلتفرم های پخش موسيقی و فيلم نيز بار ديگر 
به سمت عرضه سی دی روی آورده و از اين طريق نظر مشتريان 

را به خود جلب  كنند. 

حمله به آرامستان فلسطینی ها

سرزمین های اشغالی: »محمد بركــه« رئيس كميته عالی 
پيگيری امور فلسطينی ها در اراضی اشغالی1948 به تخريب 
قبرستان روســتای »صبارين« )در اراضی اشــغالی 1948( 
واكنش نشان داد. رژيم صهيونيســتی قبرستان اين روستا را 
كامال تخريب كرد به طوری كه ديگــر هيچ قبری در آن ديده 
نمی شود. صبارين ازجمله روســتاهايی است كه اهالی آن در 
سال اشغال فلســطين )1948ميالدی( آواره شدند. براساس 
گزارش »القدس العربی«، بركه در اين خصوص گفت، اگر به قبر 
يک يهودی در يک گوشه دنيا تعرض شود همه دنيا برمی خيزد 
و ساكت نمی نشيند. وی ادامه داد چيزی كه صهيونيست ها را 
آزار می دهد اين است كه قبرستان های باقيمانده در روستاهای 
متروكه دليلی آشکار بر وجود زندگی فلسطينی ها در گذشته 
آنهاست. پس از آنکه زندگان را آواره كردند اكنون در راستای 
آواره كردن اموات و تخريب قبور كار می كنند. اعضای كميته 
پيگيری امور فلسطينی ها در تالش است كه تيم هايی داوطلب 

برای ترميم قبرستان ياد شده تشکيل دهد.

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

بهار ما گذشته

امتحانات ثلث دوم همچنان 
ادامه دارد كه شماره نوروزی 
مجله فيلم درمی آيد. بايد شيمی بخوانم يا بهاريه؟ 
كل عيد فرصت هست كه كل مجله فيلم را بخوانی 
و دوره كنی. االن بايد شيمی را بخوانی و دوره كنی. 
در نهايت اما كتاب شيمی گوشه ای افتاده و مجله 
فيلم مقابلت گشوده است. بهاريه مهدی سحابی با 
تيتری كه شــاعرانگی و غرابت را به طور توامان به 

همراه داشت: »بهار را نگه دار، گور پدر نقره«.
و بعد گزارش های جشــنواره هشــتم فجر. گپی با 
علی حاتمی كه به گفته خودش می خواهد در فيلم 
تازه اش »دلشــدگان « بيشتر از گذشــته به تاريخ 
بی وفايی كند. »گاو خشمگين« بهترين فيلم دهه 
80 به انتخــاب منتقدان و به خــودت كه می آيی 
می بينی ساعت از 2 نيمه شب گذشته و چند ساعت 
ديگر بايد سر جلسه امتحان بنشينی. كتاب شيمی 
را كه باز می كنی پلک هايت سنگين می شود. شيمی 
مثل فيلمی از پاراجانف است؛ كسالت بار و غيرقابل 
فهم. چند ساعت بعد سر جلسه امتحان نشسته ای 
و تو فقط جواب يکی از سؤاالت را می دانی. كنارت 
پرويز نشسته و چنان با اعتماد به نفس و تسلط برگه 
را سياه می كند كه انگار خودش طراح سؤاالت بوده. 
كارش دارد تمام می شــود كه يک لحظه از غفلت 
معلم استفاده می كنی و حاال برگه سفيدت با برگه 
پرويز عوض شــده. بيش از اينها به تو مديون است 
كه در حد يک نمره قبولــی كارت را راه نيندازد. با 
آن همه مجله قديمی كه بهــش داده ای. آن همه 
سينما رفتن و هر بار پول بليتش را حساب كردن، 
كار خودش را می كند. نيم ســاعت بعد در بقالی با 
پرويز نوشابه و كيک به بدن می زنی و قرار سينمای 
فردا را می گذاری. ســينما كريســتال هفته فيلم 
گذاشته است. فردا كه می رسد ما داخل سالن انتظار 
نشســته ايم و صابر رهبر، مدير كريستال كمی آن 
سوتر به همان خوش تيپی هميشگی ايستاده و دارد 
به حرف های مرد ميانسالی گوش می دهد كه حين 
صحبت كردن مدام دســت هايش را تکان می دهد. 
صابر رهبر با حوصله و لبخند گوش می دهد و گاهی 
تک جمله ای هم می گويد. چند دقيقه بعد ما داخل 
سالن هستيم. »دانتون« روی پرده می افتد و من كه 
همين چند هفته پيش با كريم فيلــم را ديده ام، از 
همان ابتدا منتظر سکانس اعدام دانتون با گيوتين 
هستم. نه برای ژرار دی پارديو )كه فوق العاده است(

كه به عشــق صدای مردانه منوچهر اسماعيلی كه 
می گويد:» ســرم را به مردم نشــان دهيد. زيرا كه 
ديدنی است.« بيرون كه می آييم پياده تا دكه علی آقا 
كه پايين ميدان فردوسی است می رويم. دكه علی آقا 
بيشتر مجله و كتاب قديمی می فروشد. بيشتر هم 
انگليسی ولی فارسی قديمی هم دارد. ازجمله سپيد 
و سياه هايی كه دوايی در صفحه آخرش می نوشت 
و چند تايی هم فردوسی و كيهان ورزشی قديمی. 
مجله هــا را الی روزنامه اطالعــات می پيچم و راه 
می افتيم. داخل اتوبوس مجله هــا را ورق می زنيم؛ 
نقد پرويز نوری بر »اين گروه خشن« كه در فردوسی 
چاپ شده. پوستر رنگی بازيکن آينده دار تيم دارايی 
در كيهان ورزشی با تيتر؛» مســلم خانی تکنيکی 
و جيــغ زن«. عکس تيم ملــی نوجوانــان ايران با 
ســرمربيگری ناصر ابراهيمی و چهره های آشنايی 
مثل ناصر محمدخانی، رحيم يوسفی و شاهرخ بيانی 
كه تازه سبيل هايشان سبز شده. پرويز خيلی فوتبالی 
نيست. پس سپيد و سياه ها و فردوسی ها فعال دست 
او باشد تا من با كيهان ورزشی ها خوش باشم. فردا 
آخرين روز امتحان هاست. ادبيات فارسی هم هست 
كه خدا را شکر خواندن نمی خواهد. از اتوبوس پياده 
می شويم. پرويز می رود سمت خانه شان و من راهی 
دكه می شــوم تا ويژه نامه نوروزی هفته نامه هدف 
را بگيرم. هدف تمام شــده. 2روز بعد زمستان تمام 

می شود.
مثل هميشه بعد از ســال تحويل، می رويم منزل 
پدربــزرگ و من بعــد از چند دقيقــه در اتاق زير 
شيروانی نشســته ام مقابل گنجينه ای كه در كمد 
ديواری است؛ انبوه مجالت و روزنامه های قديمی 
باز مانده از دهه 50. دهه 60 هم دارد تمام می شود و 

من در 16 سالگی » گذشته باز« شده ام. 
بهار را هم بلد نيستم نگه دارم. اسير و عبيد گذشته ای 
شده ام كه تجربه زيستی اش را نداشته ام.  مجله ها را 
ورق می زنم و نمی دانم كه اين ســال های فراغت و 
سرخوشی چقدر ســريع خواهد گذشت؛ كه پرويز 
بعدها اول از محله مــا و بعداً از ايــن ملک خواهد 
رفت تا تخصصش را بگيرد و بعــد از آن همه درس 
خواندن در غربت سرطان خون بگيرد و تمام كند. 
نمی دانم كه بعدها حسرت خواری گذشته قرار است 
پيشه ام شود و ريشه اش هم در همين سال هاست. 
همين الله زار، همين سينما كريستال، همين خانه 
قديمی پدربزرگ كه من در طبقه سومش در اتاق 
زير شــيروانی اش روی نوک پاهايم بلند شده ام كه 
از طبقه فوقانی اش، دوره جلد شــده روزنامه »مرد 
امروز« را بردارم. نمی دانم كه قرار است چند ماه بعد 
»ســرب« كيميايی را ببينم كه قهرمانش نوری به 
سردبيرش می گويد:»من جارو بزنم توو مرد امروز 

شرف داره به قلم زدن توو روزنامه تو.« 
نمی دانم كه قرار اســت خــودم هم ســال ها بعد 
روزنامه نويس شــوم. در 16 سالگی خيلی چيزها را 
نمی دانم. ازجمله معنای تمام شدن و از دست دادن را. 
معنی اين تکه شعر معروف شاملو را هم كه نخستين 
بار در مطلب گلمکانی دربــاره فيلم »تنگنا« در آن 
شماره 100 معروف مجله فيلم به چشم ام خورد را 

بعدها می فهم:» از بهار حظ تماشايی نچشيديم...«.

 

اسفند که به آخرين روزهايش می رسد، فکر 
و خیال  آدم ها صدچندان می شود. سال نو 
پیچیده در شواليی که با نخ و سوزن بیم و 
امید دوخته شده آن سوی ديوارها چشم  
انتظار ايستاده تا سال جاری بار و بنديلش 
را ببندد و راهی شــود. و آدم ها، آدم ها در 
معرکه اين روزهای سرگردان بین زمستان 
و بهار به روزهای رفته و روزهای پوشیده از 
ابهام آينده می انديشند. اين روزها آرزوهای 
جامانده در دور دســت، روياهای گم شده، 
ياد رفتگان، ابر متراکم حسرت ها و بغض ها 
بیش از هر زمان ديگری در تاريک روشن 
داالن های ذهن نفس می کشند. اين روزها 
شايد بیش از همیشه به خويشتن فکر کنیم 
اما واقعیت اين اســت که رضايت، اندوه، 
شادمانی و امید ما جدا از ديگران نیست. 
بی ترديد درخت ســعادت در زمین دلمان 
به شکوفه نمی نشــیند اگر باران اندوه بر 
سقف خانه ديگران ببارد. گیرم که تن سالم، 
دل خوش، برکــت و رزق و رونق، نصیب 
کسی باشد اما وقتی چشمان خسته زنی 
دست فروش يا نگاه پريشان کودك زباله گرد، 
حوالی او از اشک  تر باشد، چگونه می تواند 

بگويد چه سال خوبی بود امسال که گذشت؟
 ما نمی توانیم حرير حــال خوش را بر جان 
خويش حس کنیم وقتی انسان های بسیار 
رد پای درد و فقر و انــدوه و رنج را بر پیکر 
بودن خويش به تماشا نشسته اند. مادر يا پدر 
اگر باشیم پیش از آنکه به خود بینديشیم، 
سالمت و ســعادت فرزند را آرزومنديم و 
می دانیم که حال مان بی حال خوب فرزند، 
رو به بهبود نمی گذارد. و اما اين همه داستان 
نیست، چرا که درختستان دلمان وقتی بهار 
می شود که زمستان رنج ها بساطش را از دل 
همگان جمع کند.  اصال شکوفه باران دار و 
درخت سرزمینی که اندوه اهالی اش بسیار 

باشد هم چندان قشنگ نیست.
و اما اين روزها، وقتی شــاخ و بال عريان 
درختان، سبز می شوند، سوسوی ستاره 
امید در آسمان دل هامان افزون می شود و 
به خود می گويیم کاش آنها که رشته امورات 
مردم را به دســت دارند، گره گشا باشند! 
کاش اين سال که در راه است از گره های 
بیشتر نشان نداشته باشد! اين روزها کم 
نیستند لحظاتی که با خدا حرف می زنیم؛ 
اين روزها زمزمه عالم و آدم اين است: »يا 
محول الحول و االحــوال؛ حول حالنا الی 

احسن الحال«.

زندگی پديا

مریم ساحلی

در انتظار بهار جان ها

تقويم / شهادتعدد خبر

  موقعیت مهدی

عمليات گره خورده بود. توی منطقه ای كه 2گردان 
بيشتر قدرت مانور نداشتند، 3،4 تيپ زرهی عراقی 
جا گرفته بودند و از همه طرف مدام پاتک می زدند. 
2،3 روز بود كه »مهدی باكری« با بچه های لشکر 
عاشورا از دجله گذشته بودند و هر روز با نيروهای 
كمی كه برايش مانده بود، می رفتند اتوبان بصره- 
العماره را تصرف می كردند و دوباره عراق با يک تيپ 
زرهی هجوم می آورد و فورا اتوبان را پس می گرفت. 
عراق روستای حريبه )در شرق دجله( را گرفته بود 
و تا جايی كه چشم می ديد ساختمان ها پر از عراقی 
بود، می خواستند غرب دجله را هم تصرف كنند. 
مهدی توی گودالی نزديک اتوبان نشسته بود و از 
آنجا عمليات را فرماندهی می كرد. خودش بود و يک 
بسيجی ديگر و يک بيسيم و يک خمپاره انداز. بيشتر 
بچه های لشــکر در اين چند روز زخمی شده و به 
عقب رفته بودند. بعضی ها هم شهيد شده بودند. آنها 
كه مانده بودند هر كدام 5،6 بار در عمليات مختلف 
شــركت كرده بودند و ديگر نايی نداشتند. مهدی 
بيسيم زد و گفت هر كس می تواند و نای جنگيدن 
دارد به آن طرف آب بيايد تا جلوی دشمن را بگيرند. 
باالخره توانستند روستای حريبه را از عراقی ها پس 
بگيرند. فردای عمليات تصرف حريبه، عراق پل نفر 
رويی كه شرق و غرب دجله را به هم وصل می كرد، 
منفجر كرد. حاال نيروهای لشکر دو پاره شده بودند. 
فرمانده و تعدادی در شــرق و در روستای حريبه 
و تعداد بيشتری در غرب دجله. ظهر نشده عراق 
پاتک زد. تانک ها به رديف جلو می آمدند و نيروها 

پشت سرشان پناه گرفته بودند. نه مهمات آنچنانی 
داشتند و نه تن سالمی برای مقاومت. بی خواب و 
گرسنه و زخمی بودند. از قرارگاه بيسيم می زنند، 
خود فرمانده است. به مهدی باكری می گويد: »شما 
آنجا چه كار می كنی؟ برگرد عقــب.« آقا مهدی 
جواب می دهد: »چشــم«. ارتباط قطع می شود و 
دوباره فرمانده بيسيم می زند: »پس چی شد؟ بيا 
اين طرف«، لحنش مثل دفعه قبل آرام نيست؛ »ما 
خودمان می دانيم چه كار می كنيم. برادر من تکليف 
من اين است كه با بسيجی ها در خط باشم. حاال هم 
دارم به تکليف خودم عمل می كنــم.« ارتباط باز 
قطع می شود. عراقی ها نزديک شده اند. بيسيم صدا 
می كند. از قرارگاه می گويند آقا مهدی را بياوريدش 
عقب. باكــری اعتنايی نمی كند، به بيســيم چی 
می گويد تماس بگير و بگو نيرو بفرستند. بعد هر چه 
نقشه و مدارک دارد، می اندازد توی دجله. ديگر به 

برگشتن فکر نمی كند.
 * * *

عليرضا تندرو می پرد توی يک قايق. منتظر دستور 
نمی ماند. می رود پيکر باكری را به عقب برگرداند. 
گلوگاه دجله- جايی كه پيکر باكری آنجا افتاده- 
دست عراقی هاست. تندرو مستقيم به همان سمت 
می راند. فرياد نيروها كه می گويند برگرد در انفجارها 
و صدای موتور قايق گم می شود. قايق را می زنند. 
مهدی باكری را آب دجله با خودش می برد. پيکرش 
هيچ وقت به كشــورش برنمی گردد؛ درست مثل 

برادرش حميد.

حافظ

بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق

مفتی عقل در اين مسئله اليعقل بود

 شهنام صفاجو

نياز به حافظه بلندمدت نيست؛ همين كه چند 
ســال پيش را به ياد بياوريد، كافی اســت! آن 
وقت هايی كه پای دكه های روزنامه فروشی پُر از 
نشريات گوناگون بود؛ از فصلنامه های تخصصی 
در زمينه های علمی و هنری و سياسی گرفته 
تا نشريات موســوم به عامه پسند كه هر يک به 
ســهم و اعتبار خود و خوانندگان شــان، تيراژ 
مطلوبی داشــتند و تيم مديريت آن هم خيلی 
درگير فروش و پرداخت حقوق نبودند.حال اين 
دكه ها و شغل روزنامه نگاری پُر از غم و سکوت 
و تاريکی هستند. ديگر خبری از انبوه مجالت 
رنگی و تيراژهای باال نيســت و پيشخوان اين 
بســته های فرهنگی كنار خيابانــی، به عرضه 
چند روزنامه،مجله  ورزشــی و جدول محدود 
شده است و آنچه بيشتر به چشم می آيد، فروش 
سريالی نخ ســيگار و فندک كشــيدن جلوی 

دكه هاست كه بسيار حيرت انگيز است.
روزی روزگاری همين مردم برای تهيه برخی 
روزنامه ها، جلوی دكه ها صف می بستند و بعد 
از مطالعه، آنها را آرشيو می كردند؛ اما امروزه در 
كنار دكه ها چايی و آب نبات ســرو می كنند و 
سيگار می فروشند تا بلکه يک شهروند محترم 
دقايقی گوشــه دنج اين حجره وقت بگذراند و 

دمی بياسايد!

بسياری از اهالی رســانه های خصوصی ايران 
مدت هاست بيکار هستند و مديران اين نشريات 
هم امکانی برای چاپ و انتشار آن ندارند.سطح 
دستمزد روزنامه نگاران و خبرنگارانی كه يک 
گوشه دنج، شانس كار و نوشتن روزانه دارند هم 
بسيار اندک است كه چون باور نمی كنيد، از آن 
می گذرم! راه اندازی نسخه های الکترونيکی اين 
نشريات نيز به دليل رايگان بودن كليک كاربران 

و نبود آگهی قابليت ادامه كار ندارد.
لطفــاً اين وضعيــت را گردن فضــای مجازی 
نيندازيد. ضريب نفوذ اينترنت در بســياری از 
كشــورها، اعداد بزرگتری نسبت به كشورمان 
دارد، اما نشــريات چاپی آنها نابود نشــدند و با 
وجــود راه اندازی سيســتم الکترونيکی، هنوز 
هم نســخه كاغذی آن منتشــر می شود. برای 
مثــال روزنامه های لوفيــگارو و لوموند چنين 
وضعيتی دارند كه با وجود حجم هجوم اينترنت و 
فضای مجازی، همچنان روی دكه ها و مؤسسات 
رسانه ای فرانسه و كل اروپا عرضه می شوند. علت، 
به آيين شهرنشــينی )Urbanisme( در اين 
كشور برمی گردد كه افراد وظيفه خود می دانند 
به پاس حمايت از اين نشريات، صبح به صبح آنها 
را خريداری كنند و روی ميز كار خود ورق بزنند؛ 
ولی ما ترجيح می دهيم بسته فرهنگی رسانه ای 
را رايگان روی گوشــی خود دانلود و پول آن را 

صرف خريد سيگار از دكه ها كنيم.

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، مشکالت و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان که آماده شــد يک تماس  با شماره 

23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

سعید مروتی
روزنامه نگار

در مقابل دنيای پر از وقاحتی كــه او را در بر می گرفت، ترزا 
تنها يک سالح داشت و آن هم كتاب هايی بود كه از كتابخانه 
شهرداری به امانت می گرفت. او كتاب های زيادی خوانده بود. از »فيلدينگ« 
گرفته تا »توماس مان«. كتاب به او فرصت گريختن از نوعی زندگی را می داد 
كه هيچ گونه رضايت خاطری از آن نداشت. كتاب به عنوان يک شیء هم برای 
او معنای خاصی داشت: دوست داشت كتاب زير بغل در خيابان ها گردش كند. 
كتاب برای او به منزله عصای ظريفی بود كه آدم متشخص قرون گذشته، به دست 

می گرفت. كتاب او را از ديگران به كلی متمايز می ساخت.

بوک مارک

میالن کوندرا

بار هستی

حاج مهدی: پشــت دهات ما يه دشتی بود، بهار 
كه پر می شد از گالی شقايق. 9- 8 سالم بود بابام 
دستمو گرفت آورد شهر شدم شاگرد كفاش. ديگه هيچ وقت بهار اون دشتو 
نديدم، برای اينکه 4 فصل خدا سركار بودم. فقط كار كردم. دلم خوش بود 
به اينکه بچه هام عاقبت بخير می شن. كارايی كه من كردم، شايد نتونی مثل 
بچه های دكتر مهندسا بهش افتخار كنی، ولی هر چی بود دستام تو گرما و 
سرما پينه بست به خاطر اينکه دلم قرص بود پشتمون به هم گرمه. من كاری 
به حرف مردم ندارم، فقط قسمت می دم به خدای احد و واحد، هر كاری كه 

می كنی، بدون يه خدايی باال سرته، داره می بينتت، همين…
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